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Semana 8 - 01 a 05/06/2020 

 

Caros alunos e alunas das 8as séries A e B 

 

Na Semana 7 (25 a 29/05/2020), publicamos uma Atividade Avaliativa. Ela é mais um dos 

instrumentos para avaliação das turmas em final de ciclo. Ela será somada com o trabalho 

presencial realizado no início do ano letivo e posterior entrega das respostas das Atividades on Line 

publicadas no Portal da Prefeitura durante o período de distanciamento. 

A Atividade Avaliativa deverá ser respondida e devolvida na escola no mês de junho, na 

ocasião da retirada da próxima Cesta Básica. Esta data será divulgada no Portal da Prefeitura e 

também na página do Facebook Oficial de nossa escola: 

 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602 

 

Bons estudos! 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – Profa. Rosemere 

 

Objetivos: Corrigir as atividades e acompanhar o aprendizado. 

Contextualização: O aluno tem a oportunidade de corrigir as atividades anteriores e fazer uma 

outra atividade para aplicar o que aprendeu. 

 

Atividades: 

 

1- Relembrando coesão, repare nos elementos destacados no trecho a seguir: 

“Os sem-terra fizeram um protesto em Brasília contra a política agrária do país, porque 

consideram injusta a atual distribuição de terras. Porém o ministro da Agricultura considerou a 

manifestação um ato de rebeldia, uma vez que o projeto de Reforma Agrária pretende assentar 

milhares de sem-terra.” 

JORDÃO, R., BELLEZI C. Linguagens. São Paulo: Escala Educacional, 2007, p. 566 
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As palavras destacadas têm o papel de ligar as partes do texto, podemos dizer que elas são 

responsáveis pela coesão do texto. 

  

         Nestas questões, apresentamos alguns segmentos de discurso separados por ponto final. 

Retire o ponto final e reescreva os trechos, estabelecendo entre eles o tipo de relação que lhe 

parecer compatível. Use, para isso, elementos de coesão adequados. Você tem um quadro com 

vários desses elementos em uma das atividades enviadas, mas você pode consultar outras fontes, 

se necessário. 

  

a) O solo do Nordeste é muito seco e aparentemente árido. Quando caem as chuvas, 

imediatamente brota a vegetação. 

 

b) Uma seca desoladora assolou a região Sul, principal celeiro do país. Vai faltar alimento e os 

preços vão disparar.    

 

c) Vai faltar alimento e os preços vão disparar. Uma seca desoladora assolou a região sul, principal 

celeiro do país.       

 

CORREÇÃO DE ATIVIDADES ANTERIORES: 

Alunos, 

Espero que vocês estejam bem e que também estejam conseguindo fazer as atividades. 

Nessa semana, vou apresentar a correção das atividades que foram enviadas para vocês 

após o início da quarentena. Não tem, aqui, correção daquela atividade que vocês buscaram na 

escola. Na semana que vem, passo a correção das outras semanas. 

Na sequência, dois exercícios para aplicar a revisão. 

Fiquem bem. Até breve. 

Professora Rose 

 

Correção – atividades da 2ª semana 

1- Artigo de opinião. 
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2- O vírus (coronavírus). 

3- O fato do desconhecimento sobre o vírus trará diversas lições, diversos conhecimentos. 

4- Desperdício de materiais e recursos muito acima dos corretos (superfaturamento); ineficiência e 

corrupção na gestão pública. 

5- Que as lições devem ser aprendidas para priorizar a população, ou seja, que a população sofra 

o menos possível com a situação trazida pela doença. 

 

Correção – atividades da 3ª semana 

1- Trata-se de um artigo de opinião, pois o autor apresenta um ideia e argumentos para defendê-

la. 

2- A redução da maioridade penal, ou seja, diminuir a idade mínima para prisão por crimes 

praticados. 

3- Ele não é a favor dessa redução. 

4- Três argumentos: 

·         defende uma sociedade que cometa menos crime, não que puna mais; 

·         em nenhum lugar do mundo houve experiência positiva de adolescentes e adultos juntos 

no mesmo sistema penal; 

·         nosso sistema penal como está não melhora as pessoas, ao contrário, aumenta a sua 

violência. 

5- Na ordem do texto, os elementos são: porém – e – mas – para – ou seja – pois. 

  

Correção – atividades da 4ª semana 

1- b 

2- a 

3- c 

4- b 

5- a) mas – efeito de sentido: oposição 

b) como – comparação 

c) se, se – condição 

d) porque – explicação 

e) para – finalidade 
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MATEMÁTICA – Prof. Éric e Prof. Álvaro 

 

Objetivo: interpretação e raciocínio lógico, revisão de operações matemáticas envolvendo o 

conjunto dos números naturais, números inteiros e decimais. 

Contextualização: Revisão de conceitos adquiridos, interpretação de situação problemas do nosso 

cotidiano. 

Atividades: Copiar e resolver no caderno, os resultados desta atividade estarão no final da próxima 

atividade. 

 

Resolva os problemas abaixo: 

 

Sabendo que o coronavírus (covid-19) é altamente transmissível e letal; no estado de São Paulo 

foi decretado o isolamento social por tempo indeterminado. Antes da covid-19 uma academia de 

ginástica tinha 1230 alunos frequentes por mês, agora com a quarentena restam 610 alunos 

matriculados. 

 

1) Quanto a academia de ginástica lucrava por mês anteriormente, considerando que o valor da 

mensalidade era de R$ 87,60 por mês? 

 

2) Quantos alunos a academia perdeu? 

 

3) De quanto é o prejuízo mensal desta academia? 

 

4) Qual é o valor que esta academia está lucrando com os alunos atualmente por mês ? 

 

5) Se a quarentena permanecer por quatro meses, qual vai ser o prejuízo em reais desta academia 

de ginástica? 

 

6) Se a academia de ginástica paga R$ 45.800,00 de aluguel mensal, a academia vai conseguir 

pagar o aluguel na quarentena? Quanto de dinheiro irá sobrar ou faltar? 
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RESULTADOS DAS ATIVIDADES DA SEMANA 6 

1) 37 alunos 

2) O lucro foi de R$ 1350,00 

3) 87 livros. 

4) R$ 3200,00 

5) R$ 255.000,00 

6) Deu 10 livros para seus alunos. 

 

HISTÓRIA - Profª Lindinalva 

 

Objetivo: Identificar as principais características dos regimes políticos denominados Monarquia e 

República e analisar a Constituição de 1824 e a influência dos interesses da elite e o autoritarismo 

do imperador.  

Contextualização: ler e interpretar, fazer com que eles saibam a importância do Primeiro Reinado; 

Analisar a formação de elites políticas, econômicas e intelectuais nas Américas entre os séculos 

XIX e XX, a partir de processos de independência política e dependência econômica e refletir sobre 

a organização do Estado brasileiro, no período do Primeiro Reinado e analisar a situação política, 

com a elaboração e outorga da Constituição de 1824. 

Atividades: escolar não presencial, você vai ler e responder as questões no caderno. 

Fonte: https://www. historiapublica.blogspot.com 

 

Leia com muita atenção. 

Primeiro Reinado 

 

Após conduzir o processo de Independência do Brasil, D. Pedro I governou o Brasil de 1822 

até 1831, em um período conhecido como Primeiro Reinado. Durante essa época da história 

brasileira, os grandes desafios foram garantir o reconhecimento internacional do Brasil como nação 

independente, redigir uma constituição e lidar com duas revoltas que abalaram a estabilidade do 

país. 

Assim que D. Pedro I foi coroado imperador do Brasil, o primeiro grande desafio que surgiu 

– além da busca pelo reconhecimento internacional – foi redigir uma constituição para o país. A 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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formulação dessa primeira constituição foi debatida por constituintes, que assumiram a função 

como deputados em maio de 1823, após terem sido eleitos em votação realizada depois da 

independência. 

A primeira grande divergência política do Brasil como nação independente foi por causa das 

diferenças de opiniões existentes entre os deputados e o imperador sobre princípios a serem 

adotados. Os constituintes, naturalmente, queriam elaborar uma constituição liberal que restringe 

os poderes do imperador, de forma a não permitir que ele pudesse dissolver a Assembleia. O 

monarca brasileiro, por sua vez, defendia que a constituição realizasse uma centralização do poder 

na figura do imperador. 

A nova constituição do Brasil ficou pronta em setembro de 1823 e trazia como principal ponto 

a limitação do poder do imperador. Isso fez com que D. Pedro I ordenasse a invasão do exército 

brasileiro na Assembleia Constituinte, em 12 de novembro de 1823, e prendesse todos os 

deputados opositores. Após isso, foi formado um Conselho de Estado que, junto de D. Pedro I, 

elaborou outro novo texto constitucional. 

Essa constituição ficou pronta e foi outorgada, ou seja, imposta por vontade do imperador, 

no dia 25 de março de 1824. Esse novo texto tornou-se conhecido, então, como Constituição de 

1824 e tinha como principais pontos: 

·         Estabelecia a monarquia como forma de governo e a transmissão do poder como 

hereditária. 

·         Estabelecia o funcionamento de quatro poderes: o executivo, legislativo, judiciário e 

o moderador. Esse último representava os poderes ilimitados do imperador. 

·         Estabelecia o voto indireto e censitário no Brasil. Apenas poderiam votar os homens 

livres, com mais de 25 anos, que possuíssem renda mínima de 100 mil réis. 

·         O imperador foi estabelecido como figura inviolável. 

·         O catolicismo foi escolhido como religião oficial do país. 

·         Garantidas algumas liberdades individuais, como a liberdade de credo, por exemplo. 

 

Fonte: MAXWELL, Kenneth. Por que o Brasil foi diferente? O contexto da independência. In: MOTA, Carlos 

Guilherme (org.). Viagem Incompleta: a experiência brasileira. São Paulo: Editora Senac, 1999, p. 193. 

 

Agora, responda as questões: 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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1) Por que a primeira Constituição de 1824 foi Outorgada e não Promulgada? 

2) Por que D. Pedro I dissolveu a primeira Assembleia Constituinte do Brasil? 

 

3) Cite três aspectos da Constituição de 1824. 

 

4) A Constituição imperial brasileira, promulgada em 1824, estabeleceu linhas básicas da 

estrutura e do funcionamento do sistema político imperial tais como o(a): 

a) equilíbrio dos poderes com o controle constitucional do Imperador e as ordens sociais 

privilegiadas. 

b) ampla participação política de todos os cidadãos, com exceção dos escravos. 

c) laicização do Estado por influência das ideias liberais. 

d) predominância do poder do imperador sobre todo o sistema através do Poder Moderador. 

 

5) Observe a charge para responder à questão. 

 

 

Fonte: NOVAES, Carlos Eduardo e LOBO, César. "História do Brasil para principiantes: de Cabral a Cardoso, 

quinhentos anos de novela". 2ª edição, São Paulo, Ática, 1998 

 

A charge aponta para uma importante característica da Carta Outorgada de 1824, qual seja, a 

instituição do(a): 

a) voto universal. 

b) voto censitário. 

c) poder moderador. 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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d) parlamentarismo às avessas. 

6) O sistema eleitoral adotado no Império Brasileiro estabelecia o voto censitário. Esta afirmação 

significa que: 

a) o sufrágio era indireto no que se referia às eleições gerais 

b) para ser eleitor era necessário possuir uma determinada renda anual 

c) as eleições eram efetuadas em dois turnos sucessivos 

d) o voto não era extensivo aos analfabetos e às mulheres 

 

7) No começo do primeiro reinado brasileiro, o principal objetivo de D.Pedro I foi: 

a) Aumentar o trabalho escravo; 

b) Explorar ouro e minerais; 

c) Tomar as reservas dos índios; 

d) Consolidar a independência no país. 

 

8) A Constituição do Brasil outorgada em 1824 estabelecia entre seus itens 

a) A união entre Estado e Igreja. 

b) Três poderes: executivo, legislativo e judiciário. 

c) Voto universal, secreto e obrigatório. 

d) Divisão do território nacional em capitanias. 

 

9) O projeto da primeira Constituição brasileira foi marcado por divergências entre o imperador Dom 

Pedro I e os deputados que queriam limitar seu poder. Desse modo, tomou a seguinte atitude: 

a) Articulou um golpe de estado e governou por meio de decretos imperiais. 

b) Aceitou a promulgação de uma constituição dividida em três poderes, executivo, legislativo e 

judiciário. 

c) Concentrou todos os poderes em apenas um, o chamado poder moderador, que foi promulgado 

pela Assembleia Constituinte. 

d) Dissolveu a Assembleia Constituinte, mandou prender vários deputados e outorgou uma nova 

constituição. 

 

10) Observe a charge abaixo e responda: 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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Utilizando os seus conhecimentos do Primeiro Reinado e o que representa a charge abaixo, indique 

a única alternativa CORRETA. 

  

 

Fonte: https://historiapublica.blogspot.com 

 

a) A outorga da Constituição de 1824. 

b) A participação popular na elaboração da Constituição da Mandioca (1823). 

c) A Constituição da Mandioca foi elaborada e aprovada pelo Imperador. 

d) A escravidão foi totalmente aniquilada. 

  

GEOGRAFIA – Prof. Edmilton 

 

Objetivos: Os blocos econômicos e o comércio internacional 

Contextualização: O conceito de bloco econômico está ligado à integração comercial regional e 

econômica global. 

Atividades:  

 

 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
https://historiapublica.blogspot.com/
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Tema: O que é bloco econômico? 

 

Os blocos econômicos compreendem a formação de mercados regionais entres países a fim 

de dinamizar e integrar a economia de seus membros, através da livre circulação de mercadorias 

ou da redução dos impostos cobrados em importações. A tendência para a criação e difusão de 

blocos econômicos em todo o mundo aconteceu após o término da Guerra Fria, mas a sua prática 

começou a ocorrer após o final da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

Inicialmente, os blocos econômicos eram tratados como um contraponto, uma oposição à 

globalização. Imaginava-se que a sua formação iria potencializar as dinâmicas comerciais em nível 

regional e enfraquecê-las globalmente. No entanto, hoje se sabe que os blocos econômicos são, 

na verdade, um dos principais elementos que propiciaram a instrumentalização de uma economia 

em nível global. 

Isso porque, além de integrar regionalmente os países, a formação dos acordos econômicos 

potencializa o comércio com o mercado externo, através de tarifas comuns e estratégias de 

mercado, visando atenuar os efeitos da concorrência e dinamizar as trocas comerciais. 

O primeiro acordo internacional entre países a se constituir no mundo foi o Benelux, que 

seria a semente para a formação posterior da União Europeia. O Benelux consistia na união 

comercial com a redução de tarifas aduaneiras entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo. 

Entre os principais blocos econômicos do mundo, podemos citar: União Europeia, CEI, 

Nafta, Apec, Asean, Mercosul e muitos outros. Observe o mapa a seguir: 

 

 

Mapa com a maior parte dos blocos econômicos do mundo 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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A União Europeia é o principal bloco econômico da atualidade. Possui, atualmente, 28 

países-membros, apresentando, além de uma dinâmica econômica e comercial acentuada, um 

elevado nível de organização, que inclui, até mesmo, a livre circulação de pessoas entre as nações 

que fazem parte do bloco. 

A CEI – Comunidade dos Estados Independentes – é a formação econômica constituída 

pelos países que faziam parte da antiga União Soviética (URSS), com exceção de Estônia, Letônia 

e Lituânia (que nunca fizeram parte do bloco), além da Geórgia (que deixou o grupo em 2009). A 

organização desse bloco se deve ao fato de que, quando a URSS surgiu e industrializou-se, ela 

interligou o comércio e as indústrias entre as diversas repúblicas que a compunham, o que as 

deixou extremamente interdependentes entre si. 

O NAFTA – North America Free Trade Agreement ou Tratado Norte-Americano de Livre 

Comércio – é integrado apenas por três países: Estados Unidos, Canadá e México. O bloco foi 

criado em 1993 para fazer frente à União Europeia. Sua organização se dá através do livre 

comércio. 

O Mercosul – Mercado Comum do Sul – foi criado em 1993 e envolve alguns países da 

América do Sul: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, enquanto Equador, Chile, 

Colômbia, Peru e Bolívia participam como membros associados. 

Os blocos econômicos são classificados em quatro tipos principais: zona de livre comércio, 

união aduaneira, mercado comum e união econômica e monetária. 

Na Zona de Livre Comércio há a redução ou extinção das tarifas aduaneiras entre países de 

um mesmo bloco econômico. Nesse tipo de acordo, não se inclui outros elementos, como a adoção 

de uma moeda única ou a livre circulação de pessoas. Exemplo: NAFTA. 

  Na União Aduaneira há a inclusão da zona de livre comércio incrementada à Tarifa Externa 

Comum (TEC), em que os países-membros adotam as mesmas tarifas para suas exportações e 

importações. Exemplo: Mercosul. 

No Mercado Comum há a mais avançada integração entre países que fazem parte de um 

mesmo bloco. Visa, além da eliminação das tarifas aduaneiras, à integração total em circulação de 

bens, mercadorias, capital e pessoas. Exemplo: União Europeia. 

Por fim, a União Econômica e Monetária é quando os países do mesmo bloco adotam uma 

moeda única de circulação livre entre eles. Exemplo: o Euro, na União Europeia. 

Por Me. Rodolfo Alves Pena 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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Os blocos econômicos resultam em acordos internacionais Gostaria de fazer a referência 

deste texto em um trabalho escolar ou acadêmico? Veja: 

 

  

PENA, Rodolfo F. Alves. "O que é bloco econômico?"; Brasil Escola. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-bloco-economico.htm. Acesso em 20 de 

maio de 2020. 

  

CIÊNCIAS – Profa. Dora 

 

Objetivos: Rever os conteúdos sobre alimentação saudável. Avaliando os conhecimentos obtidos 

através de questões de múltipla escolha. 

 

Contextualização: Nesse período de isolamento social, devemos redobrar à nossa atenção no que 

diz respeito aos hábitos alimentares. Realizando boas escolhas alimentares que levam a 

manutenção da saúde. 

 

Atividades: TEMA GERADOR: ALIMENTAÇÃO X SAÚDE. O gabarito da avaliação será enviado 

na próxima atividade. 
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Leia com atenção as questões propostas e assinale a alternativa correta. 

 

1) Qual vitamina tem função na coagulação sanguínea? 

A) C 

B) A 

C) D 

D) K 

  

2) Atua na cicatrização de ferimentos e na absorção de ferro, sua carência causa o escorbuto. 

A) B1 

B) C 

C) D 

D) E 

 

3) Atua na regulação da quantidade de água no organismo, no movimento dos músculos e na 

transmissão dos impulsos nervosos.  

A) sais de cálcio 

B) sais de fósforo 

C) sais de sódio e potássio.  

D) sais de ferro.  

 

4) Atua na construção e manutenção de ossos e dentes.  

A) sais de cálcio 

B) sais de fósforo 

C) sais de iodo  

D) sais de flúor 

 

5) A carência de Iodo na alimentação pode causar: 

A) raquitismo 

B) aumento da glândula tiroide 
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C) anemia 

D) doença de pele 

 

6) Os sais minerais constituem cerca de 4% do nosso peso. Isso equivale a dizer que, num adulto 

de 75kg , a quantidade de sais minerais será?  

A) 3kg 

B) 300g 

C) 3g 

D) 30g 

 

7) Durante o isolamento social devemos: 

A) ter uma alimentação saudável.  

B) tomar remédios por conta própria 

C) abusar da alimentação 

D) lavar as mãos somente com álcool em gel.  

 

8) As pessoas obesas tendem a: 

A) Só ingerir vitaminas 

B) estar bem alimentada 

C) ter problemas cardiovasculares.  

D) fazer atividades físicas diariamente. 

 

SUCO CONTRA A GRIPE 

 

INGREDIENTES 

3 ramos de agrião 

1 colher de sopa de mel 

1 copo de água de coco 

3 ramos de hortelã 
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COMO PREPARAR 

Faça um chá com a hortelã e o agrião. Junte o chá com os demais ingredientes e bata no 

liquidificador. Beba logo em seguida. 

 

INGLÊS – Profa. Rosemere 

 

Objetivos: Corrigir as atividades e acompanhar o aprendizado. 

Contextualização: O aluno tem a oportunidade de corrigir as atividades anteriores e fazer uma 

outra atividade para aplicar o que aprendeu. 

 

Atividades 

 

1- Escreva o resultado, empregando numerais em inglês, por extenso: 

a) 10 – 3 = _______________ 

b) 20 + 5 = ______________________________ 

c) 40 + 10 = _______________________________ 

d) 15 – 4 = ____________ 

  

2- Empregue algarismos (números). 

a) one + seven = eight   _______ + _______ = ________ 

b) sixteen – three = thirteen  ________ - _______ = _______ 

c) six + three = nine ______ + _______= _________ 

d) fifty – two = forty-eight _____ - _______ = _____________ 

  

3- Complete a resposta para essa pergunta: What is your favorite day of the week? 

My favorite day of the week is____________________________. 

  

4- Complete a frase: Today is Thursday.  Tomorrow will be _____________________. 
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CORREÇÃO DE ATIVIDADES ANTERIORES: 

Alunos, 

Espero que vocês estejam bem e que também estejam conseguindo fazer as atividades. 

Nessa semana, vou apresentar a correção das atividades que foram enviadas para vocês 

após o início da quarentena. Não tem, aqui, correção daquela atividade que vocês buscaram na 

escola. Na semana que vem, passo a correção das outras semanas. 

Na sequência, dois exercícios para aplicar a revisão. 

Fiquem bem. Até breve. 

Professora Rose 

 

Correção – atividades da 2ª semana 

1- Tuesday – Sunday 

  Friday – Wednesday 

  Monday – Wednesday 

  Thursday – Tuesday 

  Saturday – Thursday 

  

2- Só leitura. 

  

3- a) 47  b) 85     c) 73  d) 69  e) 28     f) 96  g) 31  h) 55 

  

Correção – atividades da 3ª semana 

1- a) fifteen  b) eleven  c) twelve  d) thirty  e) eight 

  

2- a) I am sad.  b) I am happy.  c) I am tired. 

  

3- 

Oi! 

Olá! 

Você é novo por aqui? 

Sim, eu sou. 
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Qual seu nome? 

Meu nome é Robert. E o seu? 

Eu sou Tomaz. Prazer em conhecê-lo. 

Prazer em conhecê-lo também. Você está na 8ª série? 

Sim. Você está na minha classe. 

Oh! Que número é sua classe? 

É número 13. 

Ok. Obrigado. 

Até logo! 

Até! 

   

Correção – atividades da 4ª semana 

1- a) O carro de Peter.  b) A bicicleta de Mary.  c) O cachorro de John.  d) O gato de 

Helen. 

2- Alternativa c. 

3- a) Marlon Brando.  b) Vinte e um anos ( twenty-one years old). 

4- a) Am I a doctor?  b) I  am not a student.  c) Is she at school?  d) It is not a cat.   

e) We are nota t the park. 

  

 

ARTE – Prof. Marco André 

 

Objetivos: Fomentar a arte entre a vida e o nosso entorno, para que a quarentena fique mais 

leve. 

Contextualização: Ajudar para que a arte faça parte da vida de vocês diante essa pandemia. 

Juntamente com algo tão precioso que a família. 

 

Atividades: 
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Sugestão: assistir aos vídeos compartilhados e também no Whatsapp da turma, esses vídeos 

curtinhos tem o objetivo de relembrar um pouquinho de nossas aulas de arte e também para 

subsidiar suas produções artísticas. Não é necessário fazer registro.  

 

VÍDEO 1: O QUE É ARTE?  

https://youtu.be/NW4z_db_2AI  

 

VÍDEO 2: CRIATIVIDADE?  

https://youtu.be/n9wUddNYlE8  

 

ATIVIDADE 1  

Observe a obra da pintora Tarsila do Amaral e identifique quais valores e sentimentos ela 

transmite e comente com sua família. Pinte a obra abaixo:  

 

 

 Fonte: https://www.nainternet.biz/atividades-de-artes/ 

 

ATIVIDADE 2  

Represente através do desenho sua família abaixo, pinte com o material que você tem disponível 

em sua casa. Pode ser lápis de cor, giz de cera, canetinha entre outros.  
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